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Nota introdutória 
 

 

A SER MAIS VALIA (SMV) é uma associação de voluntariado sénior vocacionada para 

missões no âmbito da cidadania e desenvolvimento a incrementar em Portugal, nos 

Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa ou noutros países. 

 

Sustentada no conhecimento e experiência das missões realizadas nas áreas da 

educação, saúde e cidadania, a Ser Mais Valia, de acordo com a sua visão, missão e 

valores pretende continuar a desenvolver projetos de cooperação alinhados com as 

necessidades identificadas localmente. 

 

Para cumprir a sua Missão, a SMV tem-se empenhado na consolidação e dinamização 

da sua organização e na gestão criteriosa dos recursos.  

 

O Plano de Atividades de 2021, perspetiva os projetos e missões a desenvolver tendo 

em consideração: 

• Os compromissos assumidos no respeito pelas linhas gerais definidas para o 

triénio de 2019-2022; 

• A necessidade de integrar o trabalho não executado em 2020, devido às 

dificuldades/impossibilidades decorrentes da Pandemia COVID 19.  

• A possibilidade de continuidade das restrições com uma nova onda da Pandemia 

COVID 19 que, se vier a estender-se no tempo poderá impedir a retoma das 

missões e exigir uma intervenção da SMV em moldes alternativos. 
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Para o desenvolvimento das suas atividades em 2021, a Associação propõe: 

• Gestão financeira equilibrada e obtenção de apoios financeiros; 

• Estabelecimento de parcerias; 

• Dinamização de grupos de trabalho para o planeamento e avaliação de 

atividades, formação contínua e melhoria de visibilidade e capacidade de 

comunicação. 

 

Áreas estratégicas de atuação  
 

Educação 

 

O objetivo 4 dos ODS “Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, 

e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos “assume 

uma relevância especial para a SMV. 

Nesta área são contemplados os projetos para contextos de educação formal e não 

formal, com intervenções que pretendem reforçar as competências locais 

existentes. A intervenção dos voluntários da Ser Mais Valia visa acrescentar 

conhecimento e domínio de conteúdos e técnicas, sem substituir ações de formação 

institucionais (dos Ministérios ou Instituições de Ensino reconhecidas para tal).  

 

A preparação das atividades inerentes ao desenvolvimento dos projetos e 

nomeadamente os conteúdos e materiais a produzir terá em conta as 

especificidades de cada país – currículos oficiais, metodologias, etc. – e a sua 

elaboração será sempre acordada com o parceiro local. A emissão de certificados 

de participação no final das formações terá como objetivo primordial estimular e 

valorizar a participação e o empenho dos formandos. 

 

Saúde 

 

Para a SMV é prioritária uma intervenção transformadora baseada no bem-estar 

humano e na dignidade, perspetiva de Direitos Humanos indissociável do 

desenvolvimento, pelo que o objetivo 3 dos ODS, “Garantir o acesso à saúde de 

qualidade e promover o bem-estar para todos em todas as idades”, assume a maior 

relevância. 
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Alinhada com a agenda e as necessidades identificadas pelos responsáveis das Unidades 

de Saúde com as quais coopera, a Ser Mais Valia dá continuidade aos projetos e ações 

que visam contribuir para a capacitação local dos profissionais, rentabilização de 

recursos humanos e materiais disponíveis, de modo a que seja dada uma resposta com 

maior qualidade à população utente dos serviços de saúde. 

 

Cidadania e desenvolvimento 

 

A SMV considera que existe uma relação intrínseca entre os Direitos Humanos e o 

Desenvolvimento, pelo que valoriza a realização de projetos de desenvolvimento local, 

desenvolvimento global e educação para o desenvolvimento sustentável, que tenham 

como objetivo promover a inclusão social, reduzir as desigualdades, promover a 

sustentabilidade das organizações, estimular o exercício dos direitos e deveres dos 

cidadãos e trabalhar pela Paz. 

 

A ação da SMV será desenvolvida em consonância com os objetivos e princípios 

definidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos que assentam num sistema de 

valores comuns que se centram na dignidade do ser humano e com a preocupação 

permanente de colaborar para o cumprimento dos ODS. 
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PROJETOS A DESENVOLVER EM 2021 

 

1. Projeto + Qualidade HPSJB - Guiné-Bissau  

(continuação de ação decorrente do Protocolo celebrado com o Hospital Pediátrico 
S. José de Bôr nas vertentes da educação, saúde e gestão) 

  

Educação - Reforço de competências na Língua Portuguesa  

 

Objetivos estratégicos 
O projeto “Reforço de competências na língua portuguesa” visa a prossecução de 

melhores práticas na qualidade de prestação de cuidados de saúde e enquadra-se no 

objetivo 4 dos ODS. 

 

 

Objetivos operacionais 

Projeto de apoio ao Hospital S. José em Bôr na promoção de competências na língua 

portuguesa (oralidade, compreensão, escrita e pesquisa). 

 

Destinatários 

Colaboradores das diferentes áreas de serviço do Hospital. 

 

Metodologia 

Realização de 1 missão com a deslocação de um voluntário(a). 

 

Saúde - Reforço de competências na área da saúde   

 
Objetivos estratégicos 

Atualizar e reforçar competências com vista a melhorar a qualidade de resposta na 

saúde e enquadra-se no objetivo 3 dos ODS.  

Objetivos operacionais          

Apoiar o Hospital S. José em Bôr no reforço de competências dos profissionais de saúde, 

visando maior qualidade de resposta aos seus utentes.  
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Destinatários 

Profissionais de saúde (médicos, enfermeiros e outros técnicos de saúde). 

 

Metodologia 

Realização de 1 missão com a deslocação de voluntário(s). 

 

Gestão - Reforço de qualidade nos serviços administrativos 

 

Objetivos estratégicos 

Dar continuidade ao trabalho de melhoria da administração e gestão.  Enquadra-se no objetivo 16 dos 

ODS “Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis”.  

 

Objetivos operacionais  

• Consolidar as mudanças efetuadas nos processos de trabalho; 

• Implementar boas práticas nos serviços, bem como capacitar os profissionais. 

 

Destinatários 

Profissionais dos serviços de administração e gestão. 

 

Metodologia 

Realização de 1 missão com a deslocação de voluntário(a). 

 

2. Projeto Reforço de competências na Escola Nacional de Saúde Guiné – Bissau 

(Continuação de ação iniciada em 2017) 

 

Educação - Reforço de competências na Língua Portuguesa  

 

Objetivos estratégicos 
Visa a prossecução de melhores práticas na qualidade de prestação de cuidados de 

saúde e enquadra-se no objetivo 4 dos ODS. 

  

Objetivos operacionais 

Apoiar na promoção de competências na língua portuguesa (oralidade, compreensão, 

escrita e pesquisa) para potenciar a compreensão de conteúdos. 
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Destinatários 

Colaboradores das diferentes áreas da ENS. 

 

Metodologia 

Realização de 1 missão com a deslocação de voluntário(a). 

  

Saúde - Reforço de competências na área da saúde   

 

Objetivos estratégicos  

Reforçar e atualizar as competências dos docentes da Escola Nacional de Saúde para 

melhoria da qualidade de ensino dos seus quadros e enquadra-se no objetivo 3 dos ODS. 

Objetivos operacionais          

Reforçar as competências dos docentes em áreas a definir. 

 

Destinatários 

Docentes (médicos, enfermeiros e outros técnicos de saúde). 

 

Metodologia 

Realização de 1 missão com a deslocação de voluntário(a). 

 

Gestão – Organização e gestão dos serviços  

 

Objetivos estratégicos 

Melhorar a organização e gestão dos serviços e capacitar os colaboradores.  Enquadra-se nos objetivos 

4 e 16 dos ODS.  

 

Objetivos operacionais   

Apoiar a melhoria de circuitos e processos de trabalho dos serviços de organização e gestão e 

capacitar os profissionais. 

 

Destinatários 

Profissionais da área dos serviços de administração e gestão. 
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Metodologia 

Realização de 1 missão com a deslocação de voluntário(a). 

 

3. Projeto KRIPOR - Guiné-Bissau 

(Continuação de ação em parceria com a Cooperação Portuguesa na GB) 

 

Educação - Reforço de competências na Língua Portuguesa  

 

Objetivos estratégicos 
Reforçar as competências no domínio da língua portuguesa e enquadra-se no objetivo 

4 dos ODS.  

 

Objetivos operacionais 

Realizar cursos intensivos de língua portuguesa. 

 

Destinatários 

Alunos que frequentam cursos técnicos locais e candidatos a bolseiros em Portugal. 

 

Metodologia 

Realização de 1 missão com a deslocação de voluntário(s), que assegurem cursos 

intensivos de 100 horas (por curso e com um voluntário por turma de 15 a 20 

alunos). 

 

4. Projeto “Reforço de competências em Informática (TIC) 

(Continuação da ação iniciada em 2019 com a Associação dos Amigos das Escolas 
da Guiné Bissau) 

 

Educação - Reforço de competências em Informática (TIC)  

 

Objetivos estratégicos 

Capacitar e reforçar em informática/TIC alunos, professores, funcionários da 

administração local e jornalistas. Enquadra-se no objetivo 4 dos ODS. 

 

Objetivos operacionais  

• Desenvolver um curso de informática na ótica do utilizador; 

• Rever e rentabilizar os equipamentos (HW e SW) da Sala de Informática;  
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• Criar ou adaptar SW para gestão da Biblioteca.  

 

Destinatários 

• Alunos e professores da Escola Betel de Cacine; 

• Funcionários da administração local e jornalistas. 

 

Metodologia  

Realização de uma missão com a deslocação de 1 voluntário(a). 

 

 

5. Projeto de reforço de competências em Língua Portuguesa na Administração 

Pública da Guiné-Bissau 

(Projeto na área da educação a desenvolver em parceria com Camões, IP)  

 

Objetivos estratégicos 
Organizar cursos intensivos de ensino da Língua Portuguesa com vista a capacitar e 

aumentar a proficiência em Língua Portuguesa de quadros da Administração Pública da 

Guiné-Bissau, e enquadra-se no objetivo 4 dos ODS. 

 

Objetivos operacionais 

Contribuir para o reforço das capacidades e promoção de competências no uso da 

Língua Portuguesa (oralidade, compreensão, escrita e pesquisa). 

 

Destinatários 

760 funcionários da Administração Pública que integram os Ministérios da República da 

Guiné-Bissau. 

 

Metodologia 

• Cursos intensivos de ensino da Língua Portuguesa com duração de 60 horas (com 

uma carga horária diária de 3H) por Ministério. 

• Prevê-se a deslocação de voluntários que terão, cada um, a seu cargo a 

ministração da formação a 2 Ministérios. 
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6. Projeto “Capacitação Pedagógica  

(Ação decorrente de um protocolo de colaboração assinado com Sol Sem 
Fronteiras (SOLSEF) em 9 de abril 2020) 

 

Educação - Apoio na capacitação em gestão pedagógica dos centros escolares da 

Missão Católica de Bafatá (Guiné-Bissau) 

 
Objetivos estratégicos 
Capacitar a direção e docentes dos centros escolares em gestão pedagógica, para ser 
acreditada pelo Ministério da Educação e Ciência de Portugal e Ministério da Educação 
Nacional e Ensino Superior da Guiné-Bissau.  
Criar infraestruturas de apoio.  
Enquadra-se nos objetivos 4 e 16 dos ODS. 
 
Objetivos operacionais  
Formação de professores em 3 oficinas:  

Oficina I – Organização, Planificação e Avaliação Pedagógica; 
Oficina II – Literacia Digital; 
Oficina III – Competências transversais (escola, família e sociedade) no trabalho  
                     docente. 

 
Destinatários 
Direção e corpo docente do Jardim Infantil “Santa Teresinha do Menino Jesus, da 
Escola “São Francisco Xavier” e do Liceu “Leopoldo Pastori”. 
 

Metodologia 

• Preparar os conteúdos programáticos da formação e respetiva 
planificação. 

• Realizar a formação e respetiva avaliação. 

• Realização de missões com a deslocação de 3 voluntários(as). 
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7. Projeto Reforço de Competências na área da saúde - Hospital Rural do Songo – 

Tete/Moçambique  

      (continuação de colaboração com o HRS) 

 

Saúde - Reforço de competências na área da saúde   

 

Objetivos estratégicos  

Melhorar as práticas dos profissionais de saúde e enquadra-se nos objetivos 3 e 16 dos 

ODS. 

 

Objetivos operacionais  

Apoiar no processo de formação de profissionais de saúde nas áreas de:  

Pediatria/Neonatologia, Maternidade, Oftalmologia e Farmácia. 

 

Destinatários 

Médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde. 

 

Metodologia  

Realização de 1 missão com a deslocação de voluntário(a). 

 

8. Projeto “Educadoras em Movimento”  

(Parceria com a AIDGLOBAL) 

 

Educação - Uma Educação Itinerante para a primeira Infância – Chibuto/ Moçambique 

 
Objetivos operacionais  
Criar recursos pedagógicos para utilização dos Educadores em Movimento. Enquadra-
se no objetivo 4 dos ODS. 

 
Destinatários  
Educadores das cinco comunidades de implantação do projeto (distrito do Chibuto) 

 
Metodologia  

• Integração de um voluntário(a) na equipa do Conselho pedagógico de 
acompanhamento.    

• Realização de uma missão com deslocação de um voluntário(a). 
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9. Projeto “PORTUGUÊS EM AÇÃO” (PeA)  

Portugal  

 

Educação – Português em Ação 

 

Objetivo estratégico 

Facilitar a autoaprendizagem da língua portuguesa através da disponibilização de 

conteúdos e atividades apropriados para o seu estudo e melhoria de conhecimentos. 

Enquadra-se no objetivo 4 dos ODS. 

 

Objetivos operacionais 

 

• Criação de conteúdos nas diferentes vertentes da língua portuguesa: análise de 

textos (compreensão e alargamento de vocabulário), funcionamento da língua 

(estruturas gramaticais) e compreensão oral de canções e declamações. 

• Implementação dos conteúdos em formato web. 

 

Metodologia 

 

• Operação online ou offline (com descarregamento ou dispositivo de 

armazenamento portátil). 

• Exercícios interativos de vários tipos (escolha múltipla, completamento, etc.) 

com pistas e classificação final. 

 

Destinatários: 

 

• Todos os interessados na língua portuguesa, em particular nos países de língua 

oficial portuguesa; 

 

• Bolseiros da CPLP; 

• Alunos no âmbito de parcerias estabelecidas ou a estabelecer com a Ser Mais 

Valia; 

• Formadores de língua portuguesa. 
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10. Projeto Mentoring Ser Mais Valia  

 Portugal 

Educação – Mentoring SMV 

 

Objetivos estratégicos 
Apoiar estudantes dos PALOP e de outros países no desenvolvimento do seu percurso 

académico, na sua autonomia e inserção nos diferentes contextos da sociedade. 

Enquadra-se no objetivo 4 dos ODS. 

 

Objetivos operacionais 

• Colaborar no acolhimento; 

• Apoiar na inserção nos contextos social, cultural e académico; 

• Contribuir para o desenvolvimento de competências relacionais/transversais; 

• Apoio no percurso académico; 

• Contribuir para a promoção do seu desenvolvimento e autonomia. 

 

Destinatários 

• Estudantes dos PALOP e de outros países; 

• Estudantes referenciados ao abrigo do Protocolo celebrado com a Fundação 
Novo Futuro de S. Tomé e Príncipe; 

• Estudantes referenciados, ao abrigo do Protocolo celebrado com a 
Universidade de Évora. 

 

Metodologia 

• Seleção de mentores de acordo com a área geográfica do estabelecimento 
de ensino que o estudante frequenta; 

• Realização das sessões de Mentoring (preferencialmente nas instalações dos 
estabelecimentos de ensino); 

• Realização de sessões de Mentoring à distância através das plataformas 
disponíveis para o efeito.  
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11.  Projeto Mulheres Africanas 

(Continuação de ação em parceria com a Associação Moinho em Movimento) 

 Portugal 

 

- Cidadania e desenvolvimento  

 

a) Reforço de competências na Língua Portuguesa, TIC e Saúde 

 

Objetivos estratégicos  

Promover o envelhecimento ativo da população sénior com vista à melhoria da sua 

qualidade de vida e melhor inserção na comunidade. Enquadra-se no objetivo 3 dos ODS. 

 
Objetivos operacionais  
Capacitar em língua portuguesa, tecnologias de informação e comunicação e prevenção 

na saúde. 

  

Destinatários  

Mulheres provenientes de Cabo Verde e da Guiné, residentes no Bairro Moinho das 

Rolas – Porto Salvo – Concelho de Oeiras. 

 

Metodologia  

• Sessões de aprendizagem da língua portuguesa e de TIC; 

• Sessões teórico-práticas sobre saúde preventiva. 

 

 

12. Projeto da Horta para o Prato  

(Ação decorrente de um protocolo de colaboração assinado com a Associação 

Moinho em Movimento) 

Portugal 

 

Objetivos estratégicos  

Apoio na construção do projeto para a criação de uma horta e uma cozinha comunitária.  

 

Destinatários  

População do Bairro do Moinho das Rolas – Porto Salvo – Concelho de Oeiras. 
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Metodologia  

• Colaboração de voluntários na construção do projeto. 

 

 

EM PREPARAÇÃO: 

Projeto de Formação Profissional em eletromecânica de refrigeração e climatização, 
em parceria com Khandlelo - Associação para o Desenvolvimento Juvenil e Centro de 
Formação Profissional São José de Lhanguen - Moçambique 

 

Cidadania e Desenvolvimento - Formação profissional  
 

Objetivos estratégicos  

Contribuir para o desenvolvimento da empregabilidade, empreendedorismo e inclusão 
dos jovens/adultos dos bairros do Distrito de Chamanculo/Maputo. Enquadra-se no 
objetivo 8 dos ODS “Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem 
as atividades produtivas, criação de emprego decente, empreendedorismo, criatividade 
e inovação”. 
 
Objetivos operacionais  
Reforçar competências da população, inserida ou não no mercado de trabalho, para o 
exercício de uma profissão ou aperfeiçoamento de profissionais da área.  
 

Destinatários 

 

• Jovens com habilitações inferiores ao 10º ano integrados no projeto "Ser Jovem 
Xipamanine”, do bairro Xipamanine;  

• Desempregados suscetíveis de autoemprego, do distrito de Chamanculo; 

• Jovens/adultos a trabalhar na área da refrigeração sem formação especializada 
no distrito de Chamanculo. 

Metodologia: 

• Organização de um curso de formação modular na área da eletromecânica e 
refrigeração com a duração de 200 horas teórico-práticas em contexto oficinal e 
480 horas em contexto de estágio pré-profissional em 
empresas/estabelecimentos. 
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GRUPOS DE TRABALHO 
 
Secretariado 

Objetivos:  

• Apoiar a direção e associados em atividades de secretariado.  

Metodologia:  

• Presença nas instalações da Associação meio dia por semana para trabalho 
de rotina;  

• Apoio remoto para outras solicitações.  

Plano de ação:  

• Organizar e atualizar o arquivo da Associação nos formatos papel e digital 

(correspondência, atas e outros);  

• Manter atualizadas as fichas de Associados e contactos da associação;  

• Organizar e implementar a mediateca (Fotos e vídeos da Associação);  

• Criar canais próprios de comunicação com os fornecedores externos;  

• Executar ações pontuais a pedido da direção. 

 

Tesouraria 

Objetivos:  

• Efetuar a gestão e controlo financeiro; 

• Garantir a realização de uma gestão financeira equilibrada que assegure a 
sustentabilidade da SMV. 

 
Metodologia:  

• Efetuar o controlo do recebimento das receitas e donativos; 

• Assegurar o pagamento das despesas aprovadas; 

• Controlar o pagamento das quotas e joias dos associados e emitir os 
respetivos recibos; 

• Controlar o recebimento dos financiamentos obtidos ou acordados; 

• Efetuar o controlo mensal da conta bancária e movimentos de caixa; 

• Disponibilizar mensalmente ao TOC (Técnico Oficial de Contas) toda a 
documentação para contabilização nos termos legais. 
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Plano de ação: 

• Apresentar mensalmente à direção um mapa com a situação financeira da 
associação focado nos eventuais desvios orçamentais; 

• Manter o GESTUS atualizado; 

• Melhorar o sistema informático do GESTUS. 
 

 

Projetos  
Objetivos:  

• Analisar propostas de cooperação e candidaturas a projetos tendo em conta 
os objetivos da SMV, o orçamento anual e a disponibilidade da bolsa de 
voluntários. 

• Acompanhar todo o processo de desenvolvimento dos projetos em 
colaboração com o(s) coordenador(es) dos mesmos. 

 
Metodologia:  

• Manter a Direção informada sobre as várias atividades do grupo; 

• Desenvolver as atividades planificadas; 

• Comunicar ao grupo da comunicação o que se entender relevante.  

 
 
Plano de ação: 

• Reuniões mensais para análise dos projetos/missões em construção e/ou  
desenvolvimento; 

• Planificação de estratégias para a preparação de projetos/missões; 

• Planificação e realização do acompanhamento dos voluntários integrados em 
projetos/missões; 

• Elaboração dos TdR e Programas de Voluntariado em consonância com 
parceiro(s) e voluntário(a); 

• Articulação com o secretariado para os procedimentos logísticos relativos aos 
projetos/missões; 

• Acompanhamento do voluntário na partida para a missão e acolhimento na 
chegada; 

• Acompanhamento do desenvolvimento dos projetos/missões no terreno; 

• Avaliação dos projetos/missões; 

• Elaboração de propostas de candidaturas da SMV ou em parceria com outras 
organizações. 
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Comunicação 

Objetivos: 

• Dar visibilidade interna e externa à SMV. 

• Divulgar entidades que cooperam com os PLOP 

• Organizar um evento presencial. 

• Renovar a equipa. 

 
Metodologia: 
 

• Decisão de distribuição de tarefas na reunião semanal. 
 
Plano de ação:  

• Dinamizar o Facebook e o site; 

• Melhorar a presença da SMV no Instagram; 

• Assinalar os Dias temáticos internacionais; 

• Manter a newsletter com periodicidade mensal; 

• Assegurar a divulgação de projetos da SMV;  

• Dar a conhecer entidades que cooperam com os PLOP; 

• Organizar três conferências temáticas online 

• Organizar um evento presencial; 

• Recrutar dois novos elementos para a equipa. 

 

 

Formação 

Objetivos: 

• Capacitar os voluntários nas temáticas relacionadas com as áreas de atuação da 
SMV; 

• Atualizar conteúdos inerentes à prática de uma cidadania ativa em prol do 
desenvolvimento humano sustentável. 

 

Metodologia: 

• Organizar sessões temáticas presenciais /online, com a participação de 
“especialistas” nas áreas definidas; 

• Divulgar periodicamente conteúdos virtuais no âmbito de ação da SMV.  
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Plano de ação:  

             Temas das ações de formação: 

• Estrangeiros - migrantes, refugiados e o relacionamento com o “outro” 

• ODS - resultados até ao presente.  

• Ajuda Pública ao Desenvolvimento - contributo favorável, ou não, ao 
Desenvolvimento. 

 

 

Avaliação 

Objetivos: 

• Construir um modelo de avaliação para a SMV que permita conhecer a 
performance da organização; 

• Identificar áreas de melhoria. 

 

Metodologia: 

• Elaborar esquema de avaliação em função do âmbito e objetivos da avaliação;  

• Definir os domínios a ser avaliados, dimensões e critérios a utilizar; 

• Implementar a avaliação; 

• Analisar resultados. 

 

Plano de ação: 

• Reuniões com a Direção para definição dos objetivos da avaliação.  

• Reuniões de trabalho com os Coordenadores de todos os grupos. 

• Identificação de Associados com competências na área e disponíveis para 
colaborar. 

• Desenho do plano final de avaliação. 

• Planear e implementar a avaliação. 

• Elaborar síntese e comunicar resultados. 
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NOTA FINAL 

 

As missões e atividades que constam do presente Plano de Atividades ficam 

condicionadas ao sentido da evolução da Pandemia COVID 19. Na impossibilidade da 

sua concretização através dos meios habituais e sempre que possível, será efetuada com 

recurso a instrumentos que se revelem adequados, nomeadamente através de 

plataformas virtuais. 

 

Para sustentabilidade da SMV será reforçado o trabalho para captação de apoios 

financeiros e o desenvolvimento dos projetos e atividades será realizado com 

recurso a uma gestão financeira equilibrada, sendo previsíveis as seguintes fontes de 

receita: 

• Receita proveniente de joias e quotas dos associados; 

• Financiamento da FCG; 

• Donativos; 

• Outras receitas; 

• Financiamento decorrente de candidaturas para integração da Ser Mais Valia em 

novos projetos. 

 

Promovemos a atualização e reforço das competências dos voluntários, através de 

ações de formação e partilha de boas práticas. 

 

Privilegiamos uma comunicação interna e externa e de divulgação que promova a 

imagem e ação desenvolvida pela SMV. 

Pretendemos que a atitude avaliativa integre o funcionamento e ação da SMV e 

possibilite a melhoria do seu desempenho.  

Valorizamos o trabalho em parceria e preconizamos o envolvimento em rede com 

parceiros para partilha de informação e de boas práticas. A adesão à Plataforma das 

ONGD, prevista para janeiro de 2021, será um contributo importante para esta 

concretização.  
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A Ser Mais Valia mantém a perspetiva do envelhecimento bem sucedido, motivando os 

seniores para um desempenho social interventivo. A intervenção que promove é 

alicerçada na solidariedade e cooperação entre gerações e populações e centrada nos 

Direitos Humanos – é o contributo da Ser Mais Valia para “Transformar o Mundo”. 

 

 

ANEXOS 

- Organograma 

- Orçamento de despesa e receita 2021 

- Cronograma 



Organograma

Assembleia Geral
Mafalda França (Presidente)
Maria José Matos 
Maria do Rosário Vidal

Conselho Fiscal
Dulce Gomes (Presidente)
Rui Lopes dos Reis
Raul Leal Gaião

Direção
Lincoln da Silva (Presidente)
Ana Lopes (Vice-presidente)
Edmundo Cardeira (Tesoureiro)
Edite Morujão (Vogal)
Fernanda Gomes (Vogal)

Secretariado
Rosário Athaíde/Helena Holstein

Projetos
Fernanda Gomes * 

Tesouraria
Edmundo Cardeira

Comunicação
José Alves Jana *

Formação
Elisa Santos *

Aprovado em reunião de direção de 23-11-2020* Coordenador

Avaliação
Edite Morujão *



Orçamento Despesa e Receita 2021

Saldo do ano anterior (2020) 42 687,06

Receita
Fundação Calouste Gulbenkian 7 500,00
ICL - Camões
Jóias e quotas associados 3 900,00
Donativos particulares 1 000,00
Outras receitas 2 500,00

Despesa
Aquisição de Bens e Serviços

Consumiveis de escritório 250,00
Especialistas (TOC) 960,00
Deslocações 1 000,00
Despesas de representação 500,00
Rendas e alugueres (75€/mês) 1 100,00
Comunicações 300,00
Material divulgação 500,00
Seguros 1 000,00
Outros serviços (Bancos, despesas não previstas) 1 000,00

Projetos Educação
Capacitação língua port./Reforço comp dos funcionários da AP 21 915,40
Capacitação língua port./(+Qualidade HPSJB-Guiné Bissau) 1 330,00
Capacitação língua port./(Escola Nac Saúde-Guiné Bissau) 1 330,00
Capacitação língua port./(KRIPOR-Guiné Bissau) 1 330,00
Recursos pedagógicos/Educadoras em Movimento 2 060,00
Kripor   Mentoring/(Portugal)  1 500,00
Mulheres Africanas/(Portugal)  500,00
Capacitação Informática/TIC/(Associação Amigos das Escolas da  GB) * 750,00
PEA 1 000,00
SOLSEF 0,00

Projetos Saúde
Apoio capacitação saúde/(+Qualidade HPSJB-Guiné Bissau) 1 330,00
Apoio capacitação saúde/(Escola Nac Saúde-Guiné Bissau) 1 330,00
Apoio pediátrico/(Hospital Rural do Songo-Moçambique) 1 630,00

Projetos Cidadania e Desenvolvimento
Gestão e Organização/(Escola Nac Saúde-Guiné Bissau) 1 330,00
Gestão e Organização/(+Qualidade HPSJB-Guiné Bissau ) 1 330,00

Saldo para o ano seguinte (2022) 12 311,66

14 900,00

45 275,4031 715,40

4 290,00

2 660,00

6 610,00

14 900,00



 -
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

Direção 

Secretariado

Tesouraria

Projetos/Financiamento

Comunicação 

Formação

Avaliação

PORTUGAL 
                             EDUCAÇÃO

 Português em Ação - (PEA) 

Mentoring Ser Mais Valia

Mulheres Africanas-Ref comp LP/TIC/Saúde

CIDAFANIA E DESENVOLVIMENTO

Mulheres Africanas- Da Horta para o Prato 

PALOP
 EDUCAÇÃO

Reforço comp LP Ad Pública- Coop Port- GB

Capacitação Língua poruguesa HPSJB  - GB

Capacitação Língua portuguesa ENS - GB

Kripor 2 - Língua portuguesa Inst Coop- GB

Capacitação Informática/TIC AAE-GB

Educadoras em Movimento - Moçamb

SOLSEF - GB

SAÚDE

Reforço compet Saúde HPSJB - GB

Reforço compet Saúde ENS - GB

Reforço compt.Ped/Mat-H.Songo.Moçamb

CIDADANIA  E DESENVOLVIMENTO

Gestão e Organização HPSJB- GB

Gestão e Organização ENS - GB

nov 2020

                                                                      MAPA DE ATIVIDADES DE 2021

CRONOGRAMA - PROJETOS 


